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Załącznik do rozporządzenia Rady Mini 
strów z dnia 11 lipca 1990 r. (poz. 262) 

1 2207.10 Nieskażony alkohol etylowy o mocy 80% objętościowych lub więcej 

2 22.08 Alkohol etylowy nieskażony o mocy poniżej 80% objętościowych ; wódki, likiery oraz inne 
napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji 
napojów 

2208.10 - Złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów 

2208.20 - Wódki otrzymywane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron 

2208.30 - Whisky 

2208.40 - Rumy 

2208.50 - Gin i jałowcówki 

2208.90 - Pozostałe *) 

*) Pozycja oznaczona kodem H.S. 2208.90 nie obejmuje następujących napojów alkoholowych: piwa otrzymywanego ze słodu, wina ze 
świeżych winogron, włącznie z winami alkoholizowanymi, moszczu winogronowego i innego oraz wermutów i innych win ze świeżych 
winogron, przyprawianych rośl i nami lub substancjami aromatycznymi. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 lipca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. 

Zakres ubezpieczenia Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. 
o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, 
poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) zarządza się, co 
następuje: 

Pozy-
cja Pojemność skokowa silnika OC, NW, AC 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 
grudnia 1989 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia 
ustawowe komunikacyjne (Dz. U. Nr 72, poz. 427 oraz 
z 1990 r. Nr 18, poz. 109 i Nr 39, poz. 224) w § 3 wprowadza 
się następujące zmiany: 

taryfy 

1 

2 

3 

4 

w cm3 .) 

do 900 oraz osobowe 
o napędzie elektrycznym 

901-1250 

1251-1500**) 

powyżej 1 500 

OC, NW 
I II 

150000 335000 115000 

230000 510 000 180000 

335000 720000 270000 

495000 1040000 400000 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Składka kwartalna za ubezpieczenia samochodów 
osobowych wynosi w złotych : 

*) Dla samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się 
faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa, 
**) W tym również samochód marki Warszawa oraz samochody 
osobowe FSO, 125 p i Polonez o pojemności silnika do 1600 cm3

. 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Składka kwartalna za ubezpieczenia innych pojazdów niż samochody osobowe wynosi w złotych : 

Pozycja Zakres ubezpieczenia 
taryfy Grupa pojazdów według ładowności i przeznaczenia OC, NW, AC OC, NW 

1 2 3 4 

5 Autobusy, przyczepy autobusowe oraz trolejbusy 750000 555000 

6 
Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t, samochody ciężarowo-osobowe 

195000 150000 oraz mikrobusy *) 

7 
Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2 t oraz ciągniki samocho- 300000 230000 dowe siodłowe i balastowe 

Samochody specjalne (np. samochody pogotowia, pożarnicze, pogrzebo-
8 we, polewaczki, śmieciarki, asenizacyjne) oraz samochody ciężarowe o na- 125000 90000 

pędzie elektrycznym 

Przyczepy ciężarowe o ładowności do 400 kg oraz inne pojazdy-przyczepy 
9 i jednoosiowe przyczepy ciężarowe przystosowane do ciągnięcia przez 15000 10000 

ciągniki 
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1 2 3 4 

10 
Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ła-
downości do 2 t. z wyjątkiem przyczep wymienionych w poz. 9 • 29000 20000 

11 Przyczepy ciężarowe o ładowności powyżej 2 t oraz naczepy 30000 20000 

12 Ciągniki, z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 7 30000 20000 

13 Motocykle dwukołowe i trzykołowe, wózki inwalidzkie o pojemności silnika powyżej 50 cm3 18000 

14 Motorowery, wózki inwalidzkie, motocykle o pojemności silnika do 50 cm3 8000 

*) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15."; 

3) w ust. 4 wyrazy ,,6 zł" zastępuje się wyrazami" 1 O zł". § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia i ma zastosowanie do składek należnych od dnia 1 lipca 
1990 r. ' 

Minister Finansów: w z. M . Dąbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 18 czerwca 1990 r. 

w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. 

Na podstawie art. 555 § 1 Kodeksu postępowania 

karnego (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 96, z 1982 r. Nr 16, 
poz. 124 i Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 44, poz. 203, 
z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i Nr 31, poz. 138, z 1987 r. 
Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 29, 
poz. 154 i Nr 34, poz. 180 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 84) 
i art. VI § 2 przepisów wprowadzających Kodeks postępowa
nia karnego (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 97 i z 1982 r. 
Nr 35, poz. 228) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wysokość wydatków w postępowaniu karnym 
oblicza się według faktycznie poniesionych kosztów. 

2. Jeżeli przepisy rozporządzenia albo przepisy odrębne 
przewidują ustalanie wysokości niektórych wydatków w po
staci ryczałtu lub stosowanie stawek urzędowych albo usta
lają inne zasady obliczania wysokości określonych wydat
ków - wysokość ich oblicza się z uwzględnieniem tych 
przepisów. 

3. Końcówkę kwoty zaokrągla się do 100 złotych 

w górę. 

§ 2. Ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism wy
nosi w odniesieniu do postępowania przygotowawczego 
oraz do każdej instancji w postępowaniu sądowym po 8000 
zł, a jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden oskarżony 
- po 4800 zł od każdego z nich. 

§ 3. Ryczałt za sprowadzen ie i przewóz jednej osoby na 
żądanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przy
gotowawcze wynosi: 

1) w granicach jednej miejscowości: 

a) za konwój zwyczajny - 4800 zł, 

b) za konwój wzmocniony - 8000 zł; 

2) z jednej miejscowości do drugiej: 

Strefa konwoj u Konwój zwyczajny 

do 25 km 11.200 zł 

do 50 km 14.400 zł 

do 75 km 19.200 zł 

do 100 km 25.600 zł 

do 150 km 35.200 zł 

do 200 km 51.200 zł 

do 250 km 60.800 zł 

do 300 km 70.400 zł 

do 350 km 75.200 zł 

do 400 km 91.200 zł 

do 450 km 100.800 zł 

do 500 km 108.000 zł 

do 600 km 126.000 zł 

do 700 km 140.000 zł 

do 800 km 168.000 zł 

do 900 km 182.000 zł 

do 1000 km 194.000 zł 
i powyżej 

Konwój 
wzmocniony 

16.000 zł 

24.000 zł 

28.800 zł 

40.000 zł 

56.000 zł 

76.800 zł 

89.600 zł 

102.400 zł 

110.400 zł 

136.000 zł 

147.200 zł 

153.600 zł 

171 .200 zł 

188.800 zł 

212.000 zł 

234.000 zł 

251 .200 zł 

f , 


